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"ושמחת בכל הטוב"

האם יש כזה דבר לחזור בתשובה -באמצע השנה ??! !!!
ראש השנה מתקרב וכל אחד צריך לקבל את הקבלה הפרטית שלו ...כל אחד והנקודות שהוא צריך להתחזק ...כל אחד
והנושאים האישיים שלו ...אבל יש קבלה אחת שכולנו שוים בה!!! קבלה לא קשה!!! שכולנו צריכים לקבל על עצמנו
בראש השנה וביום כיפורים...
תנחש מה הקבלה?? פשוט לחזור בתשובה ג ם ! ! ! ! ! ! גם באמצע השנה!!!
זה נשמע לך פשוט ומובן מאליך ...אבל תתפלא לשמוע שארך לי המון זמן עד שהבנתי את הדבר הפשוט הזה ...תמיד
ידעתי שצריך לחזור בתשובה ...מתי?? בחודש אלול ...בסליחות ...לפני ר"ה ...אחרי ראש השנה ...בתשליך ...בכפרות...
בתפילת מנחה של עיו"כ ...ביום כיפורים עצמו עשר פעמים ...כן ...את כל הרשימה הזו היכרתי ...אבל אחרי כל התהליך
הממושך הזה של תשובה תשובה תשובה ...ברגע שהגיעה תפילת נעילה ...ודי ...כבר עברה השקיעה ...ועוד כמה דקות כבר
רבינו תם ...והנה מתחילים אבינו מלכנו ...ומה מבקשים??? אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניך ? ! ? ! ? אני לא
הצלחתי להבין ...מה ...עוד פעם תשובה??? זהו ...נגמר ...נגמר יום הכיפורים ...אז מה עכשיו שוב לחזור בתשובה?? על
מה????
עד שהשנה נפל לי האסימון :שהההלו ...ביום כיפור לא מספיק לחזור בתשובה על מה שהיה עד עכשיו !!!...צריך בעיקר
לקבל על עצמי לחזור בתשובה מכאן ואילך!!!!
ויש לציין שזה היה בשבילי מהפך בכל הגישה לתשובה ...אתה יודע למה??
כי עד עכשיו ...כל פעם שרק הגיעו ימים הנוראים הייתי בלחץ אטומי ...כי תבין :אני כעת עומד מול דוכן הנאשמים...
ומאשימים אותי ברשימה של חטאים ...ואם אני רוצה לצאת זכאי אני צריך להוכיח לקב"ה שזהו ...סיימתי!!! סיימתי עם
העבירות ...אני יותר בחחחיים לא חוטא ..ו ...וזה באמת נורא מלחיץ ...כי ...כי בינינו ...אני לא כ"כ בטוח שאני עומד מאחורי
זה...
אז זהו שלא!!! כעת התברר לי שלא!!! אני לא צריך לרמאות את עצמי ...וכ"ש שלא לנסות לרמאות את הרבש"ע שאני
יותר לא נכשל בחטא ...אז מה כן????
דבר אחד אני יכול להגיד באחריות ועם יד על הלב :רבש"ע :אני מקבל על עצמי מכאן ולהבא לחזור בתשובה!!! עד
עכשיו ...כשקרה ובאמצע השנה נכשלתי באיזה חטא ...כ"כ נבהלתי מעצמי ...כ"כ נבוכתי והתביישתי ...ש ...שפשוט
ברחתי ...התחבאתי מהרבש"ע ...השתדלתי לטייח את מה שקרה ...ולהסיח את דעתי ממה שקרה ...לטשטש עקבות...
ועמוק בלב תמיד נשאר איזה צביטה בלב ש ...שקרה משהו ...ובעזה"ש בחודש אלול ...אני אפתח את הנושא בזהירות
וכמובן שעד חודש אלול שכחתי מזה לגמרי ...כמו תמיד ...אז זהו שלא!!!
השנה אני מקבל על עצמי יותר לא להתחבא ממך!!! ואם חלילה וחס אכשל שוב באיזה חטא ...הפעם אני לא מתחבא!!!!
הפעם אבא שבשמים -אתה לא תצטרך לחפש אותי כביכול ולשאול אייכה ...לא!!! אני מקבל על עצמי לעמוד לפניך מיד
אחרי הנפילה ...לבקש סליחה ...לחשוב לאלתר מה עושים שזה לא יקרה שוב ...זו הקבלה שלי!!!
וזו הקבלה הכי בסיסית ומינימלית שכל אחד מאיתנו צריך להפנים אותה בימים האלו...
הדבר הראשון שצריך להתפלל במוצאי יום כיפור :אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניך!!! תעזור לנו ליישם את
הקבלה הזו ...ולקחת איתנו את התשובה לתוך השנה...
כן ...את הקיטל נשים בבויידם ...את המחזור נשים למעלה בארון ...אבל את התשובה??? את התשובה אני לוקח איתי
בתוך הארנק ...יחד עם הרב קו והכרטיס מקווה!!!!
--תזכור את המשפט הבא ..משפט חשוב מאוד:
הקב"ה מעולם לא כעס על אדם שחטא!!!! סו"ס אין אדם בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא...
על מי הקב"ה כועס?? על מי שלא חוזר בתשובה!!!!
תפתח את התנ"ך ...לאורך כל הדורות ...לא כתוב מעולם שהקב"ה כעס על אדם שחטא ...תמיד כשכתוב כעס על חטאים...
זה על מי שחטא שלא חזר בתשובה ...גם בחטא אדם הראשון מה הטענה שהקב"ה טוען לו :למה חטאת?? לא!!!! אייכה...
למה אתה מתחבא? למה אתה לא שב אלי??? וממילא!!!! זה מה שאנחנו צריכים להכניס לראש":
לקבל על עצמי מכאן ואילך להיות מלאך ויותר לא לחטא??? מנין לך ...מאיפה יש לך את הבטחון העצמי לקבל כזו
קבלה ??...מה אני כן יכול לקבל על עצמי ...לעשות מצידי הכל שלא לחטא ...ומקסימום ...אם נפלתי ...אני מבטיח לחזור...
אני מבטיח להתקשר הבייתה...
--כמובן שאין שום היתר להיות חפיף ולהקל ראש מול כשלונות ...ברור שאני מצידי צריך לעשות הכל שלא ליפול ...שלא
להיכשל ...אבל קרה ...וקורה ...וכשזה קורה מיד חטאתי אודיעך...
אי לכך מומלץ בחום :ללמוד בימים אלו הלכות תשובה!!!! ולא בתור שואלים ודורשים בהלכות החג ...לא בתור עניינא
דיומא ...אלא בתור לימוד אחת ולתמיד ולקחת אותו לכל השנה...
כשתלמד הלכות וידוי וחרטה ועזיבת החטא ...תפסיק לדמיין לעיני רוחך את הפרוכת הלבנה ואת הכובד ראש של עשרת
ימי תשובה ...לא!!! תדמיין את היום הכי אפרורי אי שם בחודש שבט ...או ביולי יוני אוגוסט של שנה הבאה ...כן!!! על זה
אנחנו מדברים!! שם ...בעיצומו של התמודדות ...גם שם יש את הפינה שבה אפשר להתכופף לרגע אחד ולבקש:
סליחה!!!!

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,
להערות והארות:

a8447168@gmail.com

ברכת מזל חמה ולבבית לאברך
החשוב הרב פנחס צור הי"ו
העומד לימין הגיליון להולדת בנו
במזל טוב.
יהי רצון שיזכו הוריו לגדלו לתורה
לחופה ולמעש"ט וירוו ממנו רוב נחת
דקדושה ,מתוך בריות גופא ונהורא
מעליא אמן.

ãáìá íéããåá úåðåéìéâ ìá÷ì ïúéð
)(úåáéùéì àì

,øìñã úðéô 34 ùéà ïåæç úáåúëá
.ñåôééøã úçôùî

להשתתפות בהוצאות הגליון:

בבנק:
חשבון 53957
בנק דיסקונט
סניף 106

באשראי:
"נדרים פלוס"
"-קהילות"

בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321

2

עיני כולם נשואות למחבר הספר היחודי" ...ספר תולדות אדם"...
בפרשת בראשית כתוב :זה ספר תולדות אדם ...בפסוק הזה כתוב שכל יהודי שנולד הוא מתחיל לכתוב ספר!!!
את ספר חייו!!! ובספר הזה יש פרק א' ,ופרק ב' וכן הלאה וכן הלאה ...יש כל מיני פרקים ...כן ...כל אחד מאיתנו
עובר בכל מיני תחנות בחיים ובכל מיני משימות ...שכל משימה בחיים זה פרק!!! פרק בספר תולדות אדם האישי
שכל אדם כותב לעצמו ...זה חשבון נפש שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו לקראת ראש השנה!!!
להסתכל אחת ולתמיד על כל החיים מזוית של ספר ...ולהבין שאני לא משחק פה ...אני כעת עורך ספר ...ולא
נותר לי אלא לשאול את עצמי באיזה פרק בספר אני כעת אוחז ...מה התכנים שהייתי רוצה שיהיו כתובים בפרק
הזה??? והכי הכי :מה הכותרת שהייתי בוחר לקרא לשם של הפרק הזה!!!!!!! כן ...בימים אלו שלפני ראש
השנה ..כעת נדרש ממני להגדיר כותרת!!!! להגדיר לעצמי לאן פני מועדות בשנה הקרובה ...מה התכניות...
לקראת איזה פרק אני צועד ...ואיזה תוכן הייתי רוצה ליצוק באותו פרק...
אני אתן לך דוגמא :בחור נכנס כעת לועד ששי) ...ואם זה בחור חסידי אז בועד ג'( הוא יודע שבשנה הקרובה פחות או
יותר אני אמור לצאת לשידוכים ...כלומר :בשנה הקרובה זה הולך להיות הפרק שלי בספר תולדות אדם ...אז כן...
זה אמנם הפרק ...אבל הלאה ...מה אתה מתכנן לכתוב שם?? איזה כותרת היית בוחר לפרק הזה??
אז באמת פעם שאלתי כמה בחורים בועד ששי ...איזה כותרת הייתם נותנים לפרק הזה? והתשובות היו מאוד
מגוונות ...היה אחד שחשב וחשב והחליט שהכותרת המתאימה להגדרתו פרק העמידה על דעתי ...השני ענה:
פרק הסבלנות ....השלישי כתב :פרק נשיאת עיניים לה' ...מעניין ...מאוד יפה ...כל אחד וצורת הגישה שלו לפרק
ההמתנה לשידוך ...מדהים ...אבל!!!! היה גם אחד שלאחר הרבה מחשבה הגיע למסקנה הכותרת שהכי התאימה
לטעמו הייתה :פרק התקוע!! זה ...זה מה שיצא לו ...אמרתי לו :בסיידר גמור ...אין בעיה ..אבל שתדע!!!!! זה
ספר תולדות אדם ...בספר שלך יהיה פרק אחד שהכותרת שלו היא :תקוע!!! ומתחת הכותרת יהיה כתוב שורה
אחת ...ש ...ש ...שקט ...ישנים ...לא להפריע ...נא להעיר אותי חמש דקות לפני שהשידוך מגיע ...הנה לך מדגם
של פרק בחיים.
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ניתן להשיג במוקדי המכירה כדלהלן:
ירושלים:
מרכז העיר :רחוב נחמיה .10
חנות "קשר סלולר" ,שמואל הנביא  99פינת בר אילן) ,בין
השעות  11.00בבוקר ל 9.00בערב(

בית וגן רח' הרב פרנק  29קומה ב'
אזור רמות רובין  47קומה ב'
נווה יעקב052-7171721 :
ביתר עילית גבעה ב' אזור רמי לוי 0548450998

בני ברק:

קבוץ גלויות 9

וכמובן שככה זה בכל שלב בחיים ...סו"ס הקב"ה מנהל את העולם ...וכל אחד מאיתנו באיזה שלב שהוא נמצא
בחיים ...זה לא סתם!!!! זה פרק!!! פרק מיוחד בספר תולדות אדם ...ואני אבחר מה יהיה כתוב שם ...ורק אני...
הספר שייך לקב"ה ...המכשירי כתיבה גם שייכים לקב"ה ...אבל מה לכתוב??? זה אני ורק אני אחליט ...איזה
תוכן ליצוק ואיזה יעד להציב?? זה אני ורק אני אקבע!!!

משפחת בוים רחוב השלושה .11
חזון איש ) 34פינת דסלר מש' דרייפוס() 0527117271 -ניתן לקבל
גיליונות יחידים מידי שבוע בכתובת זו(

---

חנות "קשר סלולר" אזור האולמות ,נחמיה  28פינת עזרא )מ2.00
בצהרים ועד  9.30בערב(

שתבין :שלושה ספרים נפתחים ...ספרי חיים וספרי מתים ח"ו ...ובעזרת ה' כולנו נזכה ונכתב בספר החיים...
יופי ...כל אחד מאיתנו יקבל מהקב"ה בראש השנה יומן חיים ...קלמר ...ואת כל האמצעים הדרושים לעוד שנה
של עריכת ספר החיים -ספר תולדות אדם ..עכשיו הלאה ...מה הלאה ??...מה יהיה כתוב בספר החיים הזה??
זה כבר אתה תחליט ...אם תשים לב :בפיוט ונתנה תוקף כתוב :ותפתח את ספר הזכרונות ומאליו יקרא ...מה
פירוש מאליו??? הכוונה היא :הספר אמנם שייך לקב"ה ...אבל מה כתוב בו?? זה כבר חומר אישי שלך ...כשיגיע
ראש השנה הקב"ה לוקח את הספר שלו!!! שהוא נתן לך והוא פותח אותו ...אבל לקרא מה כתוב בו?? לא!!! את
זה הוא לא מקריא ...כי ...כי כל הזכויות שמורות לך ...אתה ה"סופר" של הספר ...ומאליו יקרא!!!! כל התוכן
שיצקת בפרק הזה בשנה האחרונה נקרא על ידיך ...הקב"ה לא מגיה ולא מתערב בתכנים של הספר...
--בחור יקר :תקשיב טוב טוב :לכל פרק בחיים יש תפקיד ומשימה מיוחדת!! שזו ההזדמנות ...וצריך לנצל אותה...
כי ...כי אח"כ הקב"ה פתאום מחליף פרק וכעת המשימה משתנית ...עכשיו אני רוצה לגלות סוד כמוס :כעת!!!
כשאתה בישיבה ...אתה נמצא בפרק מסוים מאוד בחיים ,שבפרק הזה המשימה האחת והיחידה שלך זה לשבת
וללמוד ...וזה לא לתמיד!!!!!
ויום אחד בהיר הקב"ה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ומחליט שהגיע הזמן לעבור לפרק הבא בספר ...ובפרק
הבא המשימה משתנית!!! אתה תמיד אפשר וחייבים לשבת וללמוד אבל זה כבר לא אותו דבר ...כי זה כבר לא
עיקר המשימה ...יש כבר משימות נוספות על הראש חוץ מלשבת וללמוד ...ומאוד חשוב לי להגיד לך את זה ...כי
משום מה ...לי לא אמרו את זה ...אמרו לי כל הזמן שיש מבצע ...אבל לא אמרו שיום אחד המבצע הזה
מסתיים ...אז זהו!!!! שאני מודיע לך בחור יקר :אתה נמצא כעת בעיצומו של פרק!!!! פרק של שבתי בבית ה'
כל ימי חיי ...שבפרק הזה המשימה היא כל כולה שימושה של תורה ...כעת אתה צריך ללמוד וללמוד וגם אם מת
מצוה דוחה תלמוד תורה ...אבל זה לא נאמר עליך ..כי אתה עוסק בשימושה של תורה שזה יותר חשוב אפילו
מלימוד תורה וזה כל העסק שלך ...תנצל את הפרק הזה ...תמצה אותו עד תום ...כי עוד מעט הוא מסתיים!!!!
עוד מעט הקב"ה הופך דף ומתחיל פרק חדש ומשימה חדשה בחיים...
סליחה על ההשוואה ...גם יעקב אבינו למד בישיבת שם ועבר  14שנה ...וגם אני למדתי בישיבה סה"כ  14שנה...
)ושוב סליחה על השוואה (...מה ההבדל בינינו??? למה יעקב אבינו היה מתמיד עצום?? ואילו אני הסתובבתי רוב
הזמן סביב עצמי??? אתה יודע מה ההבדל?? כי כשיעקב אבינו נכנס לישיבת שם ועבר הוא ידע שהוא נמצא
כעת בפרק מסוים בחיים שכעת אני יכול להיטמן ולהקדיש את כל כולי לעסק התורה ...אבל אוטוטו הקב"ה
מעביר אותי לפרק הבא ...לפרק של העמדת כנסת ישראל ...ארבע אמהות ...י"ב שבטים ...ואח"כ שוב הקב"ה
יעביר אותי לפרק הבא ...לעבוד בנאמנות את צאן לבן) ...אז שוב :חז"ל אמנם מעידים שתמיד יעקב אבינו ישב ולמד ...אבל
עדיין יש הבדל גדול בין הלימוד בישיבת שם ועבר שזה היה הפרק! זו הייתה המשימה!! לבין הלימוד ביום בחורב ובקרח בלילה שעיקר

המשימה והפרק הוא לשמור על צאן לבן( יעקב אבינו לא בזבז שניה!!! הוא ניצל כל יום נוסף שהפרק לא הסתיים בשביל
למצות את הפרק של "שבתי בבית ה' "...אבל אני??? אני לא ידעתי את זה ...לי לא אמרו שאתה הולך ללמוד רק
 14שנה ...לי אמרו בנדיבות לב שאתה הולך ללמוד כל החיים ...אתה הולך לעשות שטייגן מאה עשרים שנה ...אם
ככה ..אז לאיפה אני צריך למהר?? אז זהו זה בחור יקר!!! אני אגיד לך את האמת :תנצל את הפרק המסוים
שהקב"ה מעמיד אותך בו!! כי מה שתחטוף בתור בחור ...זכית ...ומה שלא ...הפכנו דף ...הפכנו פרק ...תזכור
זאת...

בית שמש :נהר הירדן  9רמה ב' ,מש' צוויבל.
אשדוד0504120311 -

אלעד0548418684 -
קרית ספר :מרומי שדה 052-7174781 3
ברכפלד) 0533109169 -כולל עטרת שלמה(

גרין פארק0527644795 -
אופקים :שפירא 0534112035
נתיבות0548473542 -
צפון :חיפה :הדר ,שכפולית רחוב ביתר.
נווה שאנן :חניתה  81משפחת זלושינסקי
רכסים :הורדים  4א' משפ' קריצלר לתאם 0548415410

כרמיאל 0527136165 -משפחת שטיימן.

חדש!!! צפת046970339 -
נצרת עילית הר יונה -וייזר 054-8431731
---

ותשובה - ...ניתן לקנות את הספר "וימאן" העוסק
בנושאים כדלהלן:
א .התמודדות והתגברות מול ניסיונות דורנו.
ב .טראת נפלתי -שובו בנים שובבים.
ג .היום שאחרי -עזיבת החטא.
ד .מפת ניסיונות דורנו) ,אתה נמצא פה(...

לפרטים יש להתקשר:

0548446691

0527683095
---

ותפילה ...ניתן לקנות ספר אהבתי ,העוסק בענייני
התפילה ,יצירת קשר ,ופתיחות רגשית מול אבינו
שבשמים מוקדים הנ"ל.
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מאמר מיוחד לעוייבדים...
לקראת ראש השנה.
מאמר זה מיועד עבור בחורים מאוד מסוימים...
עכשיו :איך תדע אם המאמר הזה מיועד עבורך או
לא? תתחיל לקרא ...אם אתה תתחבר ותזדהה עם
כל מילה ...סימן שזה נכתב באמת עבורך ...אבל אם
תקרא ולא תבין מה אני רוצה ותחשוב שאני מדבר
צרפתית ???...אז תדע שזה לא נכתב עבורך...
ועזוב ...תדלג...
---

כשהייתי בחור צעיר ...מיד בתחילת אלול ..הייתי
כבר מתחיל לקרא בספה"ק על ההשפעות
העצומות שנעשות ביום הקדוש ראש השנה ...ואז
שמעתי שיחה מהגאון הצדיק ר' צבי מאיר שליט"א
מה קורה ברגע של התקיעות ...ואח"כ הסתכלתי
ביסוד ושורש העבודה שהוא אומר שברגע
שמתקדש היום צריך להתעורר בבכי רב ...וברגע של
התקיעות צריך להרהר בתשובה שהכל תלוי ברגע
הזה וכו' וכו' ....ואם זה הרגע של "איה "...אז בכלל...
ובקיצור :כתוצאה מכל זה ...נכנסתי למין מערבולת
של לחצים סביב הנושא של היום הזה! והרגע הזה!!!
והשניה הזו!!!! כבר שבועיים לפני ראש השנה הייתי
לחוץ מה יהיה ...האם אני אהיה במויחין בראש
השנה עצמו ...ואיך אני ארגיש ברגעים של
התקיעות עצמם ...הרי אל תשכח ...שהתקיעות
זה!!! זה הרגע של ההמלכה!!! אלו הם הרגעים
שבהם צריך להרהר בתשובה!!! ברגע הזה הכל
מתחיל ונגמר!!! עכשיו תאר לעצמך שבדיוק אז אני
מרחף ...בדיוק אז אני אזכר באיזה בדיחה ...אז
הההלך עלי ...הכל נאבד ...וממילא כל חודש אלול
הייתי מתכונן ומתכנן את עצמי ועושה כל מיני
קומבינות מיוחדות שאני אצליח להתרכז בתפילה
ושאני אתפלל טוב ...ואז סוף סוף הגיע ראש
השנה ...הגעתי כולי מכווץ כמו פקעת עצבים...
הנה ...הנה ...ברגע זה ממש זה השקיעה ...בשניה
הזו מתחיל היום הקדוש בפועל ...אני רוצה שתבין:
הרי הכל תלוי ביום הזה!! ולא רק ביום הזה ..אלא
קיי"ל שבתוך ראש השנה עצמו יש שניה אחת שבה
אני עובר לבד לבד לפני הקב"ה ...ובשניה הזו הוא
דן אותי!!! וזהו ...אז הכל קורה!!! בשניה הזו הכל
מתחיל ונגמר!!!! וממילא צריך להתכונן לשניה הזו...
עכשיו :תאר לעצמך שבדיוק בשניה הזו ...בדיוק אז
אני פתאום ארדם ואנמנם ...אז ה' ישמור ...כל
השנה שלי חלילה תהיה מנומנמת ...וחוץ מזה
עכשיו זה ראש השנה ...ומקובלנו שהוא הראש
והשורש של כל השנה ...וממילא אם שניה אחת
נכשלתי בכעס ח"ו ...אז זהו ...כל השנה כולה אני
אהיה בכעס ...הייתי מהלך עם מצח מקומט...
מהלך בחשש ...על גחלים ...ומה אתה חושב...
העסק רק מתחמם כל הזמן ...תסמוך עלי שאם
במשך השנה אני מתנדנד בתפילה רק על מהירות
של  50קמ"ש ...אז בליל ר"ה אתה מבין לבד שזה
עבר להילוך של  80קמ"ש ...אבל ברגע שהגיע
שחרית. ..והנה ...בג' שעות הראשונות הקב"ה דן
את העולם ...אז כנראה שהדין קורה ממש ממש
עכשיו ...ממש ברגעים אלו ...אז לגמרי איבדתי שיווי
משקל ...והנה ...הסתיימה תפילת שחרית ...ועוד

מעט מתחיל תקיעות ...אתה יודע מה זה תקיעות??
בשניה שאנחנו תוקעים ...באותו רגע הקב"ה עובר
לכסא רחמים ...אני כבר חודש ימים לחוץ מהשניה
הזו ...כולי פחד אימים לפספס את הרגע הזה ואת
השניה הזו ...והנה ...הגיע הרגע!!!! השניה!!!! של
תקיעת שופר ...ובדיוק עכשיו בום!!!!! נפל
השאלטער ....נפלו לי כל המוייחין לאדמה ...פתאום
אני לא מרוכז ...כואב לי הבטן) ..בטח ...איך לא(...
ואני בלחץ אטומי ..ואני צועק לשמים ...רבש"ע מהר
אהוב!!!!!! כי בא מועד ...עוד רגע התקיעות ...ואני לא
במוייחין ...מה יהיה איתי??? אני אבוד!!!!!!! ואז
התחילו התקיעות ...ואני עוצם את העיניים שלי
חחחחחחזק!! ועכשיו אני כבר מתנדנד במהירות של
 240קמ"ש ...והנה ...הש"ץ מברך אקב"ו על תקיעת
שופר ...ואני צועק אאאאאמן ...איזה צועק ...צורח!!
הנה ...זה הרגע ...זה השניה ...והתוקע תוקע ...ואני
כבר לא יודע איפה לשים את עצמי ...מרוב שהנה...
זה ...זה קורה השניה ...ו ...ו ...ו ...ואני מעדיף לעצור
כאן!!!! את ההמשך נשאיר לך בחור יקר ...אתה מבין
מצוין על מה אני מדבר...
ללא ספק ...כל התיאור הוא בסה"כ המיית לב טהורה
להיות טוב ..למצא חן בעיני הקב"ה ולתפוס את
הרגע הנכון ...אבל תכל'ס ...מה הפלא שבעשרת ימי
תשובה נפלתי למשכב ...איך אפשר שלא ...כי ...כי...
כי זה לא התנהלות מן הישוב ...אי אפשר ככה לחיות
וזה לא צורה..

אז זהו!!!! שבתור בעל הניסיון בנושא זה ...אני
רוצה להרגיע אותך בחור יקר ולהודיע לך חד
משמעית ...אין כזה דבר!!!! בעבודת ה' אין רגע
מסוים ואין שניה מסוימת!!!!
שום דבר בעבודת ה' לא עובד עם מבצעים של
שניות ורגעים...
תוציא מהראש!!!! רק במשחקים יש אחד שתים
שלוש דג מלוח ...אבל בעבודת ה' זה לא עובד
ככה!!! לא!!! אין איזה שניה שבה כל ההשפעות
מגיעים ...ויש שניה שפתאום כל המויחין
מסתלקים...
אין איזה שניה מסוימת שבה בום!!!! יורדים
מלא מלא השגות לעולם ...ואין איזה שבריר
שניה שבה הקב"ה דן את העולם ...והופה...
הפסדת את השניה ...אין!!! אין!!! תוציא
מהראש!!!!
זה סתם עצת היצר שמכניסה אותך למערבולת
לחצים מיותרת לחלוטין ...תפסיק להיתקע
במנגנון הזה שקוראים לו רגע ושניה ...ולחשוב
שברגע הזה הכל קורה ...שום דבר לא עובד עם
רגעים...
---

אה ...אבל תכל'ס ...מה שאני אומר זה ממש ממש לא
פשוט ...כי אם תפתח את שיחות התחזקות של
הגה"צ ר' צבי מאיר שליט"א אתה תראה שהוא כן!!!
כן אומר שזה עובד לפי שניות מסוימות ...הוא כן

מדגיש כל הזמן שברגע ובשניה שנכנס יום טוב
מגיעים אלע אלע השפעות ...וברגעים של של"ס זה
בדיוק הזמן להמשיך קדושה וטהרה ...ואם תפתח
יסוד ושורש העבודה אז בכלל אתה תראה שהכל
מתמקד ברגעים מסוימים שבהם אדם צריך להכניס
בלבו רשפי אש והתלהבות וזה הרגע וזו השניה...
וחוץ מזה!!! זה לא סוד שבתורה כל דבר שעובד עם
חלוית דין מסוים ...אז זה בהחלט עובד לפי שניות...
ואם ברגע שתוקעים בשופר ,באותו רגע מקיימים
מצות עשה ...אז במקביל באותם רגעים קורה גם
משהו גדול מאוד בשמים והקב"ה עובר מכסא דין
לרחמים ...אז איך אפשר להתווכח עם המציאות
הזו??
איך אפשר לשלול את זה מכל וכל ולהגיד שזה לא
עובד ככה???
---

אז אתה צודק בחור יקר!!!! יש פה נקודה דקה
ועדינה שצריך להבחין בה ...אז בא אני אסביר
לך איך זה בדיוק עובד:
במשך שנים יושבים אלפי מהנדסים בכירים ובונים
ומייצרים את הפצצה הגרעינית של איראן ...הם
עובדים שעות ע"ג שעות וחודשים ע"ג חודשים...
וככה הם בונים עוד חלקיק ומייצרים עוד חומר
מאוד נדיר שבסופו של דבר מכל זה תצא הפצצה
שיכולה להחריב את כל העולם .עכשיו תגיד לי :כמה

שנים אורך לייצר פצצה גרעינית??? עשרות
שנים!!!!
כמה זמן אורך לשגר אותה??? לחיצת כפתור
אחת!!! רגע אחד!!
שמת לב?? השיגור ??...השיגור באמת נעשה
ברגע אחד...
אבל מה!!!!! מה משוגר??? עבודה של עשרות
שנים...
וממילא אם מישהו יבא ויגיד לך משפט:
שלשלוח טיל זה משהו שמתחיל --ונגמר ברגע
אחד ..תגיד לו שיש לו טעות חמורה!!! נכון שזה
נגמר ברגע אחד ...אבל להתחיל???
זה ממש לא מתחיל ברגע אחד ...זה מתחיל
באינספור שעות של עבודה ומומחיות וכור
אטומי פעיל ..כך זה מתחיל.
רק להיגמר ? ! ?...זה באמת נגמר בשניה אחת
של שיגור!!!!
הבנת את הנקודה? אבל עדיין :אני רוצה לחדד
את זה עוד טיפה :סליחה על הדוגמאות הלא
מתאימות ...אבל ישנם שני דברים שנעשים
ברגע אחד :שיגור טיל!!!! ובעיטה בכדורגל!!!!
אבל יש הבדל עצום ביניהם:

כי כשמדובר בכדורגל ...הכל מתחיל ונגמר
במגרש ...הכל מתחיל ונגמר בבעיטה אחת נכונה...
אם בעטת את הבעיטה הנכונה ניצחת ...ואם לא
אז הפסדת ...הכל גם מתחיל וגם נגמר כאן ...ועד
המשחק לא נותר לשחקן אלא לשלב ידיים בחוסר
מעש וחוסר שכל וללכת לשים פתק בכותל שיהיה
לו מזל ברגע האמת לבעוט את הבעיטה הנכונה
למקום הנכון ...כן?? כן ...לא?? לא ...לעומת זאת
כשמדובר בשיגור טיל ..כן ...יש אמנם רגע אחד
גורלי של שיגור ...שברגע הזה זה נגמר ...אבל זה
לא מתחיל שם!!!! זה מתחיל בהמון המון המון
עבודה ומחשבה ועשיה לפני כן ...במשך שנים
בונים ראש נפץ ...ואז ברגע אחד ובשיגור אחד
משגרים את כל השנים של העבודה האלו...

ושמעו אותו שופר ...אחד ר' אליהו לופאיין זיע"א
והשני סתם בחור שלא עשה כלום באלול ...באותו רגע
שניהם שיגרו!!!! השיגור היה אותו שיגור!!! אבל מצא
את ההבדלים??? הקול שופר שר' אליהו שמע שוגר
עד כסא הכבוד ועשה שמה מהפכה מכסא דין לכסא
רחמים ...ואילו הקול שופר שאותו בחור שמע ...הוא
היה פצמר פרמיטיבי ששוגר מעזה ונפל בשטח פתוח
עוד בתוך רצועת עזה ...אה ..מה ההבדל? הרי שניהם
שמעו את אותו קול שופר?? שניהם שיגרו אותו סוג
שיגור?? נכון!!!! אבל מה!!!! מה שוגר??? כשהמשגיח
ר' אליהו שמע קול שופר ...באותו רגע שוגר אלול שכל
כולו עבודת ה' ותיקון המידות ...עוצמה של ראש
נפץ ...כזה ראש נפץ ברגע שהוא נשלח הוא יכול
לזעזע את כל העולמות ...אבל הבחור הזה שלא עשה
כלום ...אז שוגר ...אבל מה שוגר ??...איזה ראש נפץ
חלש ...הבנת את הרעיון????

וממילא!!!!! אם תכנס לכור אטומי שיושבים בו
מדענים שמייצרים את הפצצה ...אף אחד מהם
לא מתעסק עם השיגור ...זה הדבר האחרון
שמעניין אותם ...כי לשיגור ? ! ? לשיגור אפשר
לשלוח כל חייל טירון שרק יודע לשגר פצצות ...זה
לא חכמה בכלל...

---

---

רק מה החכמה הגדולה??? את מה לשגר!!!! זה
הנושא כאן!!! כאן יושבים שנים ומייצרים את
החומר הכ"כ מורכב וכ"כ מסוכן ...שבשניה אחת
של שיגור הכי פרמטיבי אפשר לגמור את כל
העולם.
זה בדיוק הסיפור בראש השנה!!!!
ראש השנה זה יום של שיגור!!!! חודש ימים אנחנו
עובדים על ראש נפץ ...במשך חודש ימים אנחנו
בונים ובונים ובונים) ...מה בונים ...זה עוד נושא(..
ואז ביום הזה אנחנו ברגע אחד תוקעים בשופר...
ותוך רגע משגרים את כל מה שבנינו במשך חודש
ימים ...הרגע של השיגור הוא הרגע הכי קל והכי
פחות מטריד ...רחמנא אמר תקעו ...זה הכל...
התוקע בסה"כ צריך לקחת את השופר ביד ימין...
להכניס את הפה ...לעשות פו ...ואם אתה מקשיב
ושומע קול שופר בלי נערווען ...זהו!!!! יוצא זיין!!!!
הטיל שוגר בהצלחה!!!! ממילא השיגור זה הדבר
שהכי פחות מטריד אותנו ...אדרבה ...השלב של
השיגור זה השלב הכי שמח ...להבדיל אלפי
הבדלות :ראית פעם תמונה של הצעיר השמן הזה
מצפון קוריאה ...איך הוא עומד מול מתקן של
שיגור?? הוא זורח מאושר ..בטח!!! הרגע של
השיגור ...זה כבר המסיבת סיום ...זה כבר הרגע
של ההצטלמויות ...אבל תחשוב כמה מדענים
ירקו דם בשביל להגיע לרגע הזה?? זו העבודה
העיקרית!!!! להבדיל מיליוני הבדלות :הוא הדין
בקיום מצוות ...כשמגיע הרגע של קיום המצוה
בפועל ...כשמגיע ראש השנה עצמו ...כאן חדוות
ה' היא מעוזכם ...זה היום של השיגור ...זה היום
שבו כבר כמעט נעשה בידי שמים ...כעת אין מה
לקמט את המצח ואין צורך יותר מידי להתנדנד...
כעת צריך רק לשגר!!! רק להאמין ברחמנא אמר
תקעו!!! וזהו ...לפצוח בריקוד היום תאמצנו היום
תברכנו...
רק מתי העבודה הגדולה?? בכל החודש שלפני כן..
בבניית האישיות ...בבניית הראש נפץ ...אני רוצה
שתבין :שני אנשים עמדו באותו בית מדרש

עכשיו תבין מה התכוונתי :מה שתיארתי בתחילת
המאמר ...איך שהייתי מתכונן לראש השנה וכל היום
עסוק ברגע ובשניה של ההשפעות ...איפה הייתה
הטעות שלי??? חשבתי שהכל מתחיל ונגמר בראש
השנה!!!חשבתי שהכל מתחיל ונגמר בתקיעות!!!!
וממילא במשך כל חודש אלול ...במקום להתעסק
במה שצריך לעשות היום ואתמול ומחר ...במקום זה
הייתי עסוק כל הזמן בלהתכונן ולתכנן ולהילחץ
מהרגע המסוים הזה ...מהרגע הזה שהכל מתחיל
ונגמר בו ...אז זהו שלא!!! אמנם הכל נגמר בראש
השנה...
אבל להתחיל??? זה מתחיל עכשיו ...ונעשה עכשיו...
והכל נעשה עכשיו ...בעבודת ה' היומיומית שלנו...
בעוד התחזקות ובעוד התרוממות ...עכשיו זה הזמן
לעבוד ...ואילו דווקא כשמגיע הרגע הגדול ...דווקא אז
זה הרגע הכי פחות מלחיץ ...שהכי פחות צריך
להתכונן אליו) ...חוץ מההכנה המעשית ...פשוט לדעת מה
לעשות בפועל ...מה שנקרא "גופי תורה"(...

--ואני מודיע לך מראש :אם בחודש אלול היית רציני...
השקעת באמת את כל הנשמה ...ישבת ולמדת ויצרת
קשר עם הרבש"ע ...ושמרת על עצמך בקדושה
ובטהרה ...והנה!!! הגיע הרגע ...הרגע של התקיעות...
ובדיוק אז היית לא כזה מרוכז ...בינינו ...לא קרה
כלום!!!! כי אין כמעט מה להיות מרוכז בזמן הזה...
כי תבין :מי צריך להתרכז??? המדען שמהנדס את
הטיל!!! שם צריך ריכוז ...שם צריך הרבה מחשבה
ודיוק ...אבל ברגע של השיגור ??...מה יש כבר
להתרכז ....צריך בסה"כ לעשות פעולה פיזית מאוד
פשוטה!!! שאין הרבה מה לחשוב בה ..אין הרבה מה
לכוין בה ...אם כבר הדבר היחיד שצריך לחשוב בשעה
שעושים אותה זה ...זה ...זה פשוט להתרכז טכנית
בפעולה הפשוטה הזו ולדאוג לעשות אותה לפי
ההוראות ...זה הכל!!
וממילא :זה לא סתירה ...נכון שהגה"צ ר' צבי מאיר
שליט"א ילהיב אותך מה קורה בשניה וברגע של
אמירת המלך בראש השנה ...וזה אמת ויציב!!! כי זה
באמת מאוד מלהיב!!! זה באמת מאוד משמח שברגע
הזה משוגר לשמי שמים כזה נחת רוח..
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אבל אל תחשוב לרגע שזה גם מתחיל וגם נגמר
כאן ...ממש לא!!!
זה התחיל בשטייגן שלי בשבועיים האלו ...זה
המשיך בשמירת העיניים שלי ביום ששי האחרון...
וזה עדיין המשיך בלדוד ה' אורי וישעי השגרתיים
של חודש אלול ...ו ...ולסיום זה שוגר בתקיעות...
בקיצור :מה אני בא לומר למעשה???
שכל מה שאתה קראת ואתה הולך לקרות בספרים
הקדושים על ההשפעות הנוראות שמגיעות בדיוק
בשניה הזו וברגע הזה ...זה לא בשביל להכניס
אותך ללחץ!!! זה לא בשביל להיכנס לפקעת
עצבים איך אני בדיוק ארגיש באותו רגע גורלי...
אלא מאי?? זה רק בשביל השמחה העצומה
שאמורה להיות לך ברגע הגדול הזה!!! ובינינו ...אם
אתה לא מצליח לעשות את הסדר הזה בראש...
אני ממליץ לך בחום שתעזוב ...תעזוב את האורות
האלו ...כי הם עושים לך שבירת כלים ...אתה לא
תספר לי ...אתה אח"כ מרגיש שבר כלי ...ואגב :אם
אחרי ר"ה מלחיץ כזה אתה פתאום מרגיש דכאון
ואין לך כח לכלום ...אל תתחיל לעשות כל מיני
חשבונות שמים מי יודע איזה דינים יש בעולם...
לא!!! .זה פשוט התמוטטות עצבים כתוצאה
מהלחץ שהיה לך בראש השנה ואני ממליץ לך
מניסיון אישי ...תעזוב את כל החשבונות של
הרגעים האלו ...תפסיק להיצמד לרגע של איה...
ולשניה של פתיחת הארון ..עזוב!! אצלך זה נטו
עצת היצר ...חוץ מלשבש אותך זה לא עושה לך
כלום ...תהיה טבעי ...תהיה נורמלי ...הרבש"ע פה
כל הזמן ...עוז וחדווה במקומו ...אין אצלו
שינויים ...גם לפני פתיחת הארון וגם אח"כ הוא
אותו רבש"ע ..גם לפני תקיעת שופר הוא מבין
אותך ומקבל את התפילה שלך על סמך השופר
שאתה תשמע בהמשך היום ...בקיצור :הרבש"ע
לא בורח ...ואתה לא עומד רק מול לחצנים ...יש גם
רבש"ע שעומד מאחורי הלחצנים האלו ...ואפשר
לדבר איתו נורמלי ...ולא צריך להיות כל עם היד על
השעון...
--ולסיום :לעתיד לבא ...והיה ביום ההוא יתקע
בשופר גדול!!!! מה פירוש שופר גדול ???...מה...
הוא יהיה שופר כזה ארוך כמו של התימנים?? אולי
זה יהיה תקיעה גדולה כזו ארוכה??
אלא מאי??? הביאור בזה הוא כך :לאחר כל הצרות
והיסורים שעם ישראל נידחים ומפוזרים בגלות...
הרי יום אחד יגיע התיקון השלם ..ואז הקב"ה
יאסוף וילקט וירכז את כל חלקיקי הפאזל
המפוזרים והנידחים של הניסיונות והצרות
והיסורים שכלל ישראל עברו במשך כל הדורות
למען קדושת שמו ...ואז בבת אחת!!!! ובשיגור
אחד!!! ובתקיעת שופר אחת!!!! הכל יתאחד ויהפך
לתמונה אחת בהירה וברורה ואז יתברר שה' אחד
ושמו אחד ...הרי לך שופר גדול!!!! גדול מאוד
שאליו אנחנו מצפים ...אנא ה' תקע במהרה שופר
גדול לחרותנו...
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בקרוב ממש

"למען לא נבוש-"...
מושגים בסיסיים בהלכה.

צמאה לך נפשי כמה לך בשרי ...בארץ ציה ועיף בלי מים...
מעלי יומא דכיפורי ...עוד שעתיים היום הקדוש ...יהוזבד ושימעה שני תנאים קדושים בעלי השגה ...מהלכים לבושי קיטל
בכובד ראש ...עושים את דרכם במסלולי מדבר יהודה עד שהם הגיעו לאחת הסוכות ונכנסו שם..
השמש פנתה ...והיום הקדוש פרש את כנפיו גם על המדבר ...הרוחות נשבו ...ויהוזבד ושימעה קנו שביתה במדבר ...כן ...הם
זוג אחד מתוך עשרה הזוגות של התלמידי חכמים שנבחרו לשבות ביום הכיפורים בעשרה הסוכות שמירושלים ועד הצוק...
ובכן :למי שלא יודע ...קצת רקע :מירושלים ועד הצוק שאליו שולחים את העזאזל יש עשרה מיל!!! והיות וחוששים
שהמשלח את השעיר והשעיר עצמו יחלשו בדרך ...אז בשביל זה כבר מעיו"כ מכינים עשר סוכות לאורך הציר שמוביל
לעזאזל ...ובכל סוכה מושיבים יהודים צדיקים שקונים שם שביתה כבר מערב היום הקדוש ...והם מתמקמים שם עם מזון
ומים כדי שברגע שיעבור שם המשלח את השעיר ...הם מצידם מציעים לו הרי מזון והרי מים...
---

עלות השחר ...יהוזבד מתגבר כארי ו ...ויוצא מהסוכה ...מסתכל על האופק האינסופי ...מדבר ...שממה ...שום דבר לא רואים...
חוץ ממשהו אחד ...הגג של ההיכל שמזדקר לגובה של מאה אמה ...אותו ...ורק אותו ניתן לראות ...כן ...לכיוון הזה צריך
להתפלל ...לפתע יהוזבד נתקף בכיסופים אדירים ...אוי ...בית חיינו ...אני כ"כ רוצה להיות שם ...אני משתוקק להשתחוות לפני
ה' ...אני רוצה להשתתף בעבודת הכהן גדול ...הגעגועים לא הירפו ...הוא התיישב מול מקום המקדש והתחיל לשיר בדמעות
רותחות :צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועייף בלי מים ...כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך ...אוי אוי ...ואז!!!!
לפתע ...נשמע קול צריח שנפתח ...קול מתוק ...קול מוכר ...לפתע אורו עיניו של יהוזבד ...כן ...נראה לי שאני שומע את קול
שער הגדול שנפתח ...כן ...ברגעים אלו ממש מתחילה העבודה ...ברגעים אלו הכה"ג ניגש לשחיטת התמיד והמוסף בבגדי
זהב ...יהוזבד קם ממקומו בדריכות ...התעטף בטלית והתחיל להתפלל כשרגליו מכוונות מול ירושלים ...לאחר תפילה
בהשתפכות הנפש ...התחיל יהוזבד בוידוי ראשון ...ואח"כ בוידוי שני ...כן ...לפי ההשערה הכה"ג אמור עכשיו פחות או יותר
ולהחליף מבגדי זהב לבגדי לבן ...ואז הוא פעמיים מקדש ידיו ורגליו אחד קודם הפשיטה ואחד לאחר הלבישה ,ועל כל
קידוש ידיים ורגלים שהכה"ג עושה אנחנו במקביל מתוודים) ,ולכן גם יום אנו מתודים י' פעמים ביו"כ כנגד י' קידושין(...
יהוזבד ושימעה התוודו וידוי אחד כנגד הפשיטה ווידוי שני כנגד הלבישה ...ואז!!!!!! לפתע נשמע במדבר קול עמום!!! קול
יחיל מדבר ...הד מכל הכיוונים ...בהתחלה זה היה נשמע מבהיל ...יהוזבד ושימעה קפאו על מקומם והסתכלו אחד על השני
בחרדה ...אבל ...לאחר שתי שניות לפתע הם זיהו את הקול ...זה הקול המוכר!!!!! זה הקול של הכה"ג שמזכיר את השם...
)בטח ...אם נשמע קולו ביריחו שרחוקה י' פרסאות מירושלים אז כאן שרחוקה רק י' מילין כ"ש( יהוזבד הזדעזע בכל גופו והוא כבר כמעט בא
ליפול בהשתחוואה בפישוט ידים ורגלים ...אבל בשניה האחרונה שימעה תפס אותו ולא ...לא נתן לו ליפול ..יהוזבד ...מה קרה
לך?? שכחת?? אנחנו לא בבית המקדש ...בבית המקדש מותר להשתחוות בפישוט ידים ורגלים אבל כאן?? כאן אסור!!!! כאן
זה לאו דאבן משכית) ...יותר נכון גזירה דרבנן אטו אבן משכית( עכ"פ יהוזבד התעודד ...לא ...אנחנו לא עד כדי כך רחוקים...
אמנם אנחנו במדבר ..אבל זה לא לגמרי במדבר. ..אנחנו כל הזמן בקשר עין עם הנעשה בבית ה') ...אמנם אנחנו לא הכהנים והעם
העומדים בעזרה שישם להם את הזכות הנפלאה ל"היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם "...אז לכה"פ נעשה כריעה על ברכים כמו בבית הכנסת(...

יהוזבד מיד עשה חשבון ...כן ...אם שמענו כעת את הכה"ג מזכיר את השם ...אז אני יודע שהכה"ג אוחז כעת בוידוי על הפר!!!
)שבכל וידוי הוא מזכיר את ה' ג' פעמים (...ואם ככה ...אז אנחנו צריכים להתכונן ...כי בשתים וחצי דקות הקרובות אנחנו שוב
נשמע את הכה"ג ...כי מיד אחרי הוידוי של הפר ...מיד מביאים לפניו את שני השעירים ושני גורלות ...ואז הוא מעלה את
הפתק שכתוב עליו לה' ,ומניח אותו על ראש השעיר ואומר לה' חטאת!!!! והוא אומר את זה בשם המפורש ...יהוזבד
ושימעה עצמו את העיניים בכוונות עצומות ...כן ...זה קורה עכשיו ...ברגעים אלו נעשה גורל בשמי שמים ...ונעשה בירור בין
השעיר לה' לבין השעיר לעזאזל ...ואז לפתע שוב!!!!!! שוב נשמע הקול האדיר ...קולו של כהן גדול מכריז לה' חטאת!!! פחד
פחדים .יהוזבד ושימעה כרעו על ברכיהם וקמו ,מפחיד לחשוב!!!! ברגעים אלו הכה"ג לוקח את השעיר לה' ומניח אותו עם
הפנים למזבח ולהיכל!!! ואילו את השעיר לעזאזל הוא לוקח ומעמיד אותו עם הפנים ל ...לאיזה כיוון?? לכיוון שלנו!!! כנגד
בית שילוחו!!!
יהוזבד ושימעה מתחילים להיכנס לדריכות ...כן ...השעיר המשתלח כבר עם הפנים אלינו ...אנחנו צריכים להתכונן) ...אין מה
להתכונן פיזית ...יש להתכונן נפשית ...לא ...לא פשוט לפגוש את השעיר המשתלח ...אתה יודע מה זה לפגוש שעיר ...שעל
הראש שלו נמצאים כככככככככככל העבירות של כלל ישראל ...אתה יודע מה זה בשביל יהודי בעל השגה להסתכל לאותו
שעיר בעיניים? אתה יודע איזה משקל בלתי נתפס של כוחות הרע השעיר התמים הזה סוחב איתו?? אתה יודע מה זה לפגוש
כזה שעיר ו ...ו ...ולא למרוט לו את השערות בתסכול ובכעס??? כן ...לא לחינם עושים כבש בשביל המשלח את השעיר ...לא
לחינם מפחדים מפרובוקציות ...אתה יודע מה זה בשביל יהודי שהיום נפרד מהחטאים שלו ...ובוכה עליהם ומתחרט עליהם
והנה הוא פוגש עז עליז שסוחב איתו את כל העבירות ...ועוד העז הזה קופץ בשמחה??...
על כל פנים ...יהוזבד ממשיך לעקוב בשלט רחוק על כל העבודה של הכה"ג ...ובכן ...יהוזבד עושה חשבון ..אם הכה"ג עכשיו
הזכיר את ה' ...זה אומר שכעת הוא סיים את הגורלות ...ואם ככה ...זה אומר שברגעים אלו ממש עושה עושה חפינה מבחוץ...
והוא כעת נוטל את הכף ומחתה ומתחיל לעלות במעלות האולם ...אוהו ...יהוזבד מתחיל לרעוד בכל גופו ...כן ...כעת זה
הרגעים הגדולים ביותר!!! בשניות האלו הכה"ג נכנס לקודש הקדשים עם הקטורת ...זה העת רצון הכי גדולה ...יהוזבד רוטט
כולו מהתרגשות רק להיזכר איזה חרדת אלוקים יש עכשיו במקדש ...איזה פחד על שלומו של הכה"ג ...איזה זעקות שבר
ווידויים על חטא לשון הרע שבחשאי שהקטורת לפני ולפנים מכפרת ...יהוזבד עוצם עיניים בדבקות ומייחד יחודים
השמורים לדורו ו ...אבל אין הרבה זמן ...כי עכשיו העבודת פנים היא בעיצומה!!!! כל שתי דקות זה עבודת פנים אחרת...
יהוזבד ממשיך במעקב צמוד כדי לא לאבד קשר עין ...יהוזבד עושה חשבון שבשניות אלו הכה"ג אמור לסיים את התפילה קצרה
בבית החיצון ...ואם ככה ...אז בשלוש דקות הקרובות אנחנו שוב אמורים לשמוע את הכה"ג ...כי ברגע שהוא מסיים את הקטורת לפני
ולפנים ...הוא יורד מהאולם ...ושוב מביאים לפניו את פרו והוא שוב מתוודה ...ושוב מזכיר את ה' ...ואכן לא עברו שלוש דקות ושוב!!!!! קול
השכינה היוצאת מפיו של הכה"ג ...קול ה' יחיל מדבר ...שוב יהוזבד משתחווה בכריעה ואומר :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ...כן...
עכשיו הכה"ג שוחט את הפר ושוב נכנס לפני ולפנים ...להזות אחת למעלה ושבע למטה ...ואח"כ שוחט את השעיר ומכניס דמו ...יהוזבד
ושימעה מתחילים להיכנס לרוח תזזית ...כן בדקות הקרובות ממש הכה"ג אמור לסיים את ההזאה המ"ד בהיכל ...ואז!!!! אז הוא יוצא
ומוסר את השעיר בידי המשלח ...ומכאן ואילך אנחנו נכנסים לתמונה ...אנחנו צריכים לנשום את הנשימה העמוקה ולהתכונן לקראת
המפגש מול כככככל העבירות של כלל ישראל ...ההמשך אם ירצה ה' בשבוע הבא....

חשבון הנפש ...נחפשה דרכינו ונחקורה...
לפניך שאלון חלקי ...בתור חשבון נפש ושיעורי בית למי
שרק מעוניין לעמוד מול המראה ...על פניו זה יכול להיות
די מביך ולא נעים ...אבל כל המטרה של השאלון הזה הוא
פשוט להעמיד את עצמך מול מראה!!! ולראות את
המציאות כמות שהיא!!!! והיה :אם הסתכלת במראה
ומצא חן בעיניך איך שהיית נראה השנה ,אין בעיה...
תמשיך כך ...אבל!!! אם אתה מזועזע מעצמך ...וכל
הסיבה שככה היית נראה זה רק בגלל שאף פעם לא
הסתכלת במראה ...ואם היית מסתכל במראה היית
מסתדר ...ומסדר את עצמך ...אז בבקשה!!! הנה ...לצורך
כך אני מגיש לפניך מראה..
נא להצטייד בפנקס ועט ...ובכן :אנחנו מתחילים...
---

נתחיל מתפילת שחרית:

א .תנסה לעשות משוואה בממוצע ...כמה פעמים
התפללת בישיבה בשנה האחרונה?? וכמה לא??
)תבין :בבית ספר יש תעודה בסוף שנה ,ושם כתוב איחורים ,24
חיסורים  ...18ואם אתה היית מקבל תעודה בסוף השנה והיה
כתוב שם את כל "האיחורים" והחיסורים" שלך מסתמא היית
חושב פעמיים ...אז הגיע הזמן לנסות לעשות איזה תעודה
פנימית ...איזה בדיקת סטטוס אישית ...לחשוב פעמיים האם אני
עומד מאחורי זה ...נטו מראה!!! (

ב .כשאתה מתפלל בשטיבלאך .מהי השעה
הממוצעת שאתה מגיע?
ג .תגיד בכנות :כשאתה מגיע לשטיבלאך ...והמנין
התחיל ..עד איזה שלב אתה עדיין מצטרף למנין...
)באשרי ...בברכות ק"ש ...בשמו"ע (..מתי?
ד .מתי אתה יוצא מהתפילה?? )האם מיד אחרי נפילת
אפיים ...אחרי אשרי ובא לציון ...או אחרי עלינו?(...

ה .סו"ס הסתיימת התפילה ...חזרת לישיבה ...כעת
אתה ניגש לארוחת בוקר חגיגית ...בינינו ...כמה זמן
היא אורכת לך??
ו .סוף סוף הגעת לסיידר ...והחברותא מקבל אותך
בפנים זועפות ...איך אתה בדיוק נוהג למרוח אותו??
ועל כולם אלוק סליחות ...אני רוצה להשתנות ...אנא ממך...
אני אעשה את השיעורי בית שלי ...אנא ...תגמור בעדי...

כעת נעבור לחברותות!!!!
א .דבר ראשון :תנסה להעביר לנגד עיניך את כל
החברותות שלמדת איתם בג' סדרים ...תרשום
אותם על דף ??...זה דבר ראשון!
ב .תנסה להיות כנה ולחשב כמה זמן בממוצע
למדתם ואילו כמה זמן מתוך הסדר דברתם?...
ג .כמה זמן מאז שהתחלתם ללמוד הגיע השלב של
חגיגת הקפה?
ד .כשדיברתם ...מה היו פחות או יותר נושאי
השיחה?? תבין ...זה לא סתם שאלה ..זה מאוד
משנה ...כי אם דברתם נייעס!!! ונניח שדברתם
בממוצע כל יום שעה ...המשמעות היא שדיברתם
כל יום שעה נייעס!!!! זה נייעס גדול!!!! נא לקחת
את זה בחשבון
ה .מה עשית כשהחברותא לא היה??? או
התעכב??? האם למדת או פטפטת?? ואם
פטפטת ...אז עם מי פטפטת??? עם מי שיושב
לידיך ...כן ...אני מבין ...אבל מה עם החברותא
שלו ??...גם הוא לא הגיע ??...לא ..הוא הגיע ...ובכל
זאת דברת עם שניהם ...זאת אומרת ביטלת חברותא
שלימה ! ? ! ? ...נקודה למחשבה...
ו .הרי כל חברותא שלא זכתה לאורך ימים ...כנראה
שמשהו שם התפוצץ ...תנסה להיזכר כמה חיכוכים
בבין אדם לחבירו היו עד השלב שזה התפוצץ תנסה
להיזכר כמה אונאת דברים הייתה שם?
--אבל אנא ממך בחור יקר ...המטרה של השאלון הזה היא
לא רק להביך אותך ולא רק לעשות רע על הנשמה...
לא!!! המטרה היא פשוט לעמוד מול הנתונים כמות
שהם ...ולעשות איתם משהו...
ביקורת אישית בונה!!! לא חלילה הורסת!!!!
אם זה רק עושה לך רע ...תעזוב את זה...

בני היקר ...כי מידי דברי בך ...זכור אזכרך...
”
פעם ...בעולם הנורמלי וההגיוני שלפני עשרים שלושים שנה ...כל אחד ידע שאין חינם!!!
שום דבר אתה לא מקבל בחינם!! אתה רוצה לאכול?? תשלם!!! אתה רוצה שירותי דואר??
תשלם!! אתה רוצה אטרקציות?? תשלם! ככה היה פעם .אבל ב 20-שנה האחרונות
התחוללה מהפכה -היום אנחנו נמצאים בדור ה"חינם"!!!!! הכל בחינם!!!!
האינטרנט זה הרי הכח הגדול ביותר בעולם ...והכח הזה הוא כל כולו חינמי ...נטו חינם...
לא אשכח את הפעם הראשונה שמישהו תיאר לי שיש כזה דבר שקוראים לו אינטרנט...
הוא הסביר לי בענייים נוצצות שאתה יכול לשבת עם מחשב ודרך שם את יכול להיכנס
לכל המשחקים ...ולראות כל הנופים ...ולשלוח מכתבים לכל האנשים ...וכמה שאתה רוצה
ולכל כיוון ...מיד!!! מיד שאלתי אותו בשיא הטבעיות :נו ...וכמה זה עולה??? היה לי ברור
כשמש שהדבר הזה שקוראים לו אינטרנט אמור לעלות הון תועפות!!!! כי תבין :אני עד
עכשיו ידעתי שכשהולכים ללונא פארק ...כל מתקן עולה כסף ...כל אטרקציה נוספת זה
עוד כסף ...כל מצגת שאתה רוצה לראות אתה משלם כסף ...כל פחית קולה שאתה קונה
עולה כסף ...כל תוספת בפיצה עולה כסף ...אז אם מישהו פה מגיע ובבת אחת נותן לי
הכל הכל הכל ...כל השימושים וכל השירותים ...הכל על מגש של כסף ...אוטומטית היה
לי מובן מאליו שהבית מלון הזה ששמו אינטרנט שיש בו שירות כ"כ אדיב ...השימוש בו
אמור לעלות מלא מלא כסף...
מה השתוממתי שאותו אחד ענה לי שלא!!! זה ממש לא עולה כסף ...אלא הכל בחינם!!!
אין כסף!!! אני זוכר שהייתי כ"כ בהלם שזה בחינם ...לא הצלחתי להבין איך זה יכול
להיות ..זה היה כ"כ לא הגיוני ...ממתי ראית בית מלון שהכל בחינם??? לא הבנתי מה ...מה
קרה לעולם שלנו ...מה ...אנשים התחילו לעבוד בהתנדבות???
נו ...מה מתברר??? לא אדוני!!! אל תמהר להתלהב!!!!
גוגל וגי'מל אף פעם לא היו חשודים על נדיבות לב ...אלא מאי????
הם מוכנים לתת לך הכל הכל הכל בחינם ...תמורת דבר אחד ויחיד:
תביא לנו אותך!!! את עצמך!!!! זה הכל!! זה מה שאנחנו רוצים!! אנחנו רוצים שאתה
בעצמך תהיה בכיס שלנו ...שהראש שלך יהיה קבור ברשת שלנו ...ובשביל זה אנחנו
מוכנים לתת לך הכל בחינם...
הרי איך זה עובד עם גוגל?? מי שקצת יודע ...גוגל מגיע לתנובה ואומר להם :אתם רוצים
לקוחות??? תביאו  10מיליון דולר ...ואני מארגן לכם עשר מיליון אנשים ...הם נותנים לו
את ה 10-מיליון דולר ...ומה הוא עושה איתם??? מפזר אותם בחינם ...אין כסף ...פותח
לפנינו רשת חינמית לגמרי ...הכל בחינם ...והמטרה שלו היא אחת ויחידה :חינם
נמכרתם!!!! שנתמכר אליו תמורת החינם הזה שהוא מציע לנו ...וככה הוא מחזיק בידיים
שלו מיליונים ע"ג מיליונים של עבדים נרצעים ...שקנוים לו בחינם הזה!!!!! עידן חדש!!!
אם פעם היה מושג נותנים לך תיקח ...היום זה ההיפך ...נותנים לך---אל תקח!!!! חינם??
נמכרתם!!!!!
--אני רוצה שתבין :בדורות הקודמים ...כשעדיין לא היה דמוקרטיה בעולם ...לפעמים היית
יכול ללכת ברחוב ...ולפתע אתה רואה שיירה קודרת של עבדים שבויים מושפלי פנים
צועדים ברחוב בפנים מושפלות כששרשראות של ברזל כרוכים בצוואריהם ...ובראש
השיירה היית רואה את השבאי ...את השודד ים עם הגולגולת שזה עתה יצא מהים עם
השלל ...והוא כעת צועד עם השיירה הזו לשוק העבדים ומוכר אותם לכל המרבה במחיר...
כשהיום -בדור הדמוקרטיה ,כשאנחנו מנסים לדמיין את המחזות האפלים האלו אנחנו
מזדעזעים בכל גופינו ...אנחנו לא מסוגלים להכיל את הרוע הרודני והמשפיל הזה שהיה
פעם...
אבל זו טעות!!!! כי זה בדיוק מה שקורה היום!!!!
חינם נמכרתם!!!!! החינם מוכר אותנו לעבדים ...מגיע האינטרנט ומציע לנו בחינם ...חינם
אין כסף ...קח ...קח הכל ...קח את כל המידע ...את כל הבידורים ...את כל השירותים...
ההההכל בחינם ...אין כסף ...אבל דבר אחד אני רוצה ממך ...את עצמך!!!! תן לי את הראש
שלך!!! זה הכל!!! יש לי פה שלשרת ברזל כבידה ...ואני חורז בתוכה צווארי אנשים בזה
אחר זה ...ואם גם אתה מוכן להכניס את הצוואר שלך בתוך השלשלת ולצעוד איתי יחד
לשוק העבדים ...אז בבקשה ...קח ...הכל בחינם ...רק תביא את הצוואר שלך ...רק תן לי
אותך ...רק תמכור לי את התשומת לב שלך ...את כל האישיות שלך ...זה בדיוק בדיוק
ככה!!!!
מי שיש לו טיפה טביעת עין חדה מבין שזו הנקודה ולא אחרת!!!!
כשאני מנסה לדמיין את אותו שודד ים שביום בהיר אחד הוא שולל את חירותם של
אנשים תמימים ...ופשוט קושר אותם בשלשלאות ומוכר אותם לעבדים תמורת בצע
כסף ...אני רותח מזעם ...אם תביא לי אחד כזה אני אקיים בו גונב איש ומכרו במיתת
חנק ...אני אחנוק אותו במו ידי...
אז מה תגיד על כמה חברות שהם רוצים נטו כסף ...רק כסף זה מה שמעניין אותם...
והדרך שלהם איך להרויח כסף ...זה באמצעות שהם נותנים לך שירות בחינם ...וככה הם
קונים אותך ...עושקים ממך את האישיות ...וככה הם עושים עליך קופה ...והרי זה ככה!!!
ואתה יודע שזה ככה ...למה זה לא מרגיז אותך?? למה אתה נותן להם את התענוג הזה??
למה אתה לא מבין שהאינטרנט זה שודד ים עם גולגולת??? למה?? בגלל שהוא חינמי??
בגלל שהוא מחבק אותך???
איפה האינטלגנציה??? תראה מה שהוא עושה לחברים שלך ...תראה איך איבדו קשר עין
את הבנים והבנות שלהם ...תראה כמה משפחות זה פירק) ...אני לא מדבר כאן על מי אלו
שלא מכירים והם ניזונים מהסיפורים והם צריכים איכשהו להאמין להם ...אני מדבר עליך ...שאתה
מכיר את הסיפורים מקרוב ...אתה יודע שזה ככה (...אז איפה הדמוקרטיה?? איפה הרגש

לזכויות אנוש??? תבין :אף אחד לא פראייער ...אף אחד לא נותן לך שום דבר בחינם...
ואם נותנים לך בחינם ...סימן שרוצים לקנות אותך!!!! חינם נמכרתם! הדור שלנו סובל
מהסחר בחינם ...הכל בחינם ...נותנים לך הכל בחינם .ומבקשים ממך בתמורה ...תן לי
אותך! --
המושג ששמו אינטרנט כבר מרומז בספר משלי ...וכמעט מפורש ...תשמע פסוקים )פ"א(:
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נפתח קבוצה וכשמישהו יעצבן אותנו אנחנו נעלה את זה לרשת וניכנס בו ...ונמחוק
אותו...
ואז פונה אליך החכם מכל האדם ומתחנן :בני!!! אל תלך בדרך איתם מנע רגלך
מנתיבתם ...מה יש חכם שלמה?? מה רע בזה?? אתה יודע איזה נוח זה להיות
מחובר לרשת?? אתה יודע מה ההבדל בין לשלוח מייל לבין לשלוח בוואצפ ??...זה
הרבה יותר קל??
כן ...עונה החכם מכל אדם ...בשביל זה אני חכם ואתה לא ...ואני החכם מכל אדם
רואה קצת יותר קדימה ...ואני אומר לך כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם!!!!
מאוד קל להם לשפוך דם ...הם עושים את זה תוך שניות ...ברגע שכיס אחד יהיה
לכולנו ...אז בהינף יד הם יכולים למחוק אותך ...כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל
כנף ...כן!!!! אומר שלמה המלך ...הצייד של העופות מניח להם גרגירי תבואה בשפע
ובנדיבות לב .והעופות מגיעים ובטוחים שהנה .גיוואלדיג ...יש לנו פה גרגירי תבואה
בחינם ...כן ...העופות בטוחים שזה חינם ...חינם מזורה הרשת -בעיני מי?? בעיני בעל
כנף -העוף...
ותכל'ס ,מה האמת??? והם לדמם יארובו יצפנו לנפשותם!!!! מי שיש לו קצת יותר שכל
מאותה יונה פותה מבין שכל הגרגירי תבואה האלו הם בסה"כ פיתיון לאותה יונה
כדי שתיכנס לתוך הרשת ותילכד בה ...כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח,
מפרש הגר"א וזה לשונו−ð×ë êîí ,öîôô (óô®¼ñ) óîþèñ ó−®îþí ó−¼þí ñ¾ µþðí ö× :
¾) .ìš−ñ îñ îôþè¾ öîôôí ñ¾ ó−ñ¼ëí ó³îê ñ¾ ¾õòí íï −ð− ñ¼ ìš−ñ ó−ñî×− î−í−עיין
בספר זה השער על משלי מהגאון ר' משה שפירא זיע"א שביאר זה באופן נפלא(...

אתה שומע מילים של הגר"א?? אתה שומע פסוקים מפורשים משלמה המלך??
מדובר כאן ברבינו הגר"א זיע"א חסידא ופרישא שהסתגר בעליית גג לפני יותר מ-
 200שנה ותראה מילים מפורשות שיוצא מפה קדשו :שיום יבא ויהיה רשת ...וברשת
הזו יהיו מפוזרים כל מיני גרגירי תבואה מאוד מפתים וקורצים ...והכל יהיה
בחינם!!!!!!
הרשת האלחוטית תהיה חינמית לגמרי לגמרי ...הההכל בחינם ...וברגע שיהיה
אפשר לגלוש ברשת בחינם ...אז למה לא ...כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף...
וככה מיליונים של אנשים נלכדים ברשת הזו ...בחינם הזה ...ולא נותר לחכם מכל
האדם אלא לעמוד אי שם ...לפני קרוב לשלושת אלפים שנה ולהיישיר מבט נוקב
לדור שלנו ..לעופות חסרי הישע של דורנו אנו ולהזהיר אותם :בני!!!! אל תלך בדרך
איתם מנע רגלך מנתיבתם ...אתה תהיה טיפש כמו העופות האלו שנלכדים ברשת...
אל תחשוב שזה בחינם ...כי כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח!!!! הרשת
הזו לוקחת את נפש האדם שעד היום היה בן חורין לעצמו ועושקת ממנו את חירותו
האישית...
--ראש השנה מתקרב ומשהו מתעורר בתוך תוכנו ...אין אחד שלא רוצה להתחזק ...כל
אחד רוצה לקבל על עצמו איזה קבלה טובה...
ובכן אבא שבשמים :מה? מה אני יכול לתת לך??? למענך? בעבורך??
פונה אליך אבא שבשמים וקורא לך :הבן!!!! הבן יקיר לי אפרים...

לקחו לי אותך ? ! ? תחזיר לי אותך!!!!
זה הדבר היחיד שאני רוצה!!!! אני רוצה את הבן שלי בחזרה ...כי מידי דברי בך זכור
אזכרך ...על כן המו מעי עליך ...אנא תחזור אלי ...תחזור הבייתה ...בני היקר ...אתה
שואל מה אני רוצה ממך???
פרטים את גוגל וגי'מל ...תשאל אותם מה הם רוצים ממך ואז תבין מה אני רוצה
ממך ...לך ...לך תשאל אותם מה הם מצפים ממך...
האם הם רוצים ממך כסף ??...האם הם רוצים ממך כבוד??...
לא!!! הם רוצים אותך!!!! רק אותך בעצמך! כמות שאתה!!!!
אז הנה ..זה בדיוק מה שאני -בורא עולם רוצה ...אני רוצה אותך!!!! ורק אותך ...אני
לא צריך קבלות מיוחדות ...אני לא מחפש צדקות מופלגות ...אני רוצה אותך
בחזרה!!! זה הכל!!!!
בני היקר :גוגל מושך מצד אחד ורוצה אותך ...ואני כעת -אביך שבשמים מושך
ומבקש ממך שאני רוצה אותך בחזרה ...אין משהו באמצע!!! אין אפשרות לפשרות...
כי שנינו מצביעים על אותה נקודה ...שנינו )-כביכול( רוצים אותך בעצמך!!! אין לך
ברירה :אתה לא יכול לקיים שניהם ...אתה מוכרח לבחור :או להיות שעיר לה' או
שעיר לעזאזל...
 --לפני כמה חודשים כתבתי בגיליון זה שהקללה האחרונה בתשעים ושמונהקללות היא :והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה ...כתוב כאן
שהקללה האחרונה לפני הגאולה תהיה ההתמכרות!!! אומר רש"י :אתם מבקשים
להיות נמכרים ...זו תהיה הקללה האחרונה לפני התיקון השלם ...ואנחנו אוחזים
עמוק עמוק בתוך הקללה הזו ...בחור ישיבה טהור ונקי שקורא שורות אלו הוא
מצידו בטוח שאני סתם מגזים ...סתם נפלתי על איזה נושא ...יהי רצון ש"אתה ה'
תשמרם" שימשיכו להיות כאלו טהורים ולא יבינו במה מדובר אבל אתה??? אתה
הרי יודע עד כמה אני לא מגזים!!! אתה הרי יודע מה קורה ימינה ושמאלה ...כשאתה
קורא היום את הקללה :בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רואות וכלות אליהם
כל היום ואין לאל ידיך" אתה יודע בדיוק על מה הכוונה ...אתה יודע איזה סאת יגון
עוברת על הורים שבניהם ובנותיהם מכורים וצאווריהם כרוכים בשלשלאות של
הרשת ...ואין להם מושיע!!! אין עם מי לדבר...
אתה הרי יודע כמה שזה נורא??? אז תקח בחשבון שגם לאבא שבשמים יש בנים
ובנות שנתונים לאותו עם אחר ...ועיניו יתברך רואות וכלות אליהם כל היום ...ואין!!!!
אין עם מי לדבר!!! אבא שבשמים יושב ובוכה עליך :הבן יקיר לי אפרים אם ילד
שעשועים ...איזה מתוק הוא היה פעם ...איזה עונג היה לי להסתכל לו בתוך
העיניים ...לפגוש אותו בקשר עין ...והנה הוא נעלם לי ...נאבד לי ...הראש שלו קבור
שם...

בני אם יפתוך חטאים אל תובא ,אם יאמרו לכה איתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חינם ,תחזיר לאבא שבשמים את בנו האבוד!!! תן לאבא שבשמים מתנת חג ...תודיע
חינם!!!! בא ...הכל בחינם ...תכנס לרשת האלחוטית...שם הכל בחינם ...שם אפשר ללכלך לרשת שהחלטת שאתה מחזיר את אישיותך לאבא שבשמים ...אתה תקבל ממנו
את מי שאתה רוצה ...אתה יכול להעליל על מישהו עלילה וזה רץ ברשת ואף אחד לא חיבוק אוהב ותכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום...
יכול לעצור את זה ...גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכולנו ...הוואצפ חברתי ...אנחנו
---

